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Pla de treball 16/22 març - 1r COI 
 
 
Professora: Nuria Espín 
Matèria: MP01 Gestió Administrativa del Comerç Internacional 
Curs: 19/20, 1r 
Feines:  

1. UF3 NF1 Activitat 5 pàg.22 Apunts del Moodle 
2. Llegir apunts del Moodle, UF3 NF1 pàgs. 23-33 

Tipus i data de lliurament: Instruccions i lliurament veure Moodle. 
 
 
Professora: Anna Sorribes 
Matèria: MP02 Finançament Internacional 
Curs: 2019/20 
Feines:  

1. Activitat finançament crèdits ICO 
2. Llegir apunts del Moodle: UF3 pàgines 17-22 

 

 
Professor: Marisol Abadia 
Matèria: M5 TRANSPORT INTERNACIONAL DE MERCADERIES  
Curs: 19/20  
Feines: Actividad 4. Leer y resumir pág. 185- 207 de la UNIDAD 4: TRANSPORTE 
INTERNACIONAL MARÍTIMO,  LIBRO DE TEXTO Alfonso Cabrera Cánovas  
  
Penjat a Classroom 
  
Tipus i data de lliurament: Fins 22/03/2020  
  

 
Professora: Anna Sorribes 
Matèria: MP11 Anglès 
Curs: 19/20 
Feines: Fer un vídeo en anglès 
Tipus i data de lliurament: Els detalls de l’activitat estaran al moodle  
  

 
Professor: Artur Andreu 
Matèria: MP06 Logística d’Emmagatzematge 
Curs: 19/20 
Feines:  Unitat Emmagatzematge de mercaderies 
Tipus i data de lliurament: Les tasques a dur a terme seran a Moodle 
  

 
Professora: Alba Treig 
Matèria: Francès de Comerç Internacional 
Curs: 1r curs de CFGS 
Indicacions: 
  
Benvolguts alumnes, 
Com esteu? Donades les circumstàncies us voldria demanar, si us plau, que repasseu el tema 4 i 
feu el Kahoot que us envio adjunt. El Kahoot és un repàs del tema 4. Com que el dia 13 de març 
havíem de fer l'examen del tema 4 aquest examen queda aplaçat al primer dia de classe que 
tinguem. 
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Us demano, si us plau, que estudieu el tema 5. S'han de fer tots els exercicis del Cahier d'Activités 
dels quals teniu totes les correccions al final del llibre. A la tornada a les classes, resoldrem tots els 
dubtes que tingueu del tema 5 i, un cop resolts, fixarem una data per l'examen del tema 5. 
  
Els alumnes que encara no s'han comprat els llibres que demanin, via telemàtica, als seus 
companys que els passin el tema 5 escanejat perquè puguin estudiar i fer els exercicis del Cahier 
d'Activités (llibre blanc): els alumnes solidaris que m'informin a la tornada que ho tindré en compte. 
Espero que tots estigueu bé i que treballeu una mica. Molts ànims i moltes gràcies. 
  
Resum: 
 - Per repassar el tema 4 fer el següent Kahoot: 
https://create.kahoot.it/details/bf272318-2d01-4ed6-9260-4cf7ed45eba0 
  
- El primer dia de retorn a les classes farem l'Examen del Tema 4. 
- Estudiar el tema 5 i fer els exercicis del Cahier d'Activités. Autocorrecció: teniu les correccions al 
final del llibre. A la tornada resoldrem tots els dubtes del tema 5 i, un cop resolts, fixarem una data 
per l'examen. 
  
 

https://create.kahoot.it/details/bf272318-2d01-4ed6-9260-4cf7ed45eba0

